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تورم توسط    ؛ وکه سخن گزافی باشد اگر که بگوییم تاریخ بشر تاریخ تورم است کنم ینممن فکر 

 .هاست آنو برای مقاصد  شود یممهندسی  ها دولت

 آگوست فون هایک فردریش

 مقدمه

بعد از جنگ اول جهانی و تبعات اقتصادی ناشیی از آن شیاهد    یها سالتاریخ پول در  ژهیو بهتاریخ اقتصاد و 

و خدمات در نظر  کاالبرای مبادله  یا لهیوسپول را تنها  ها قرنبشر برای  بوده است. جدید یها شهیاندظهور 

به خود گرفت.  تری کاملدر قرن بیستم مفهوم  ،تنها وسیله مبادله بوددر نظریه کالسیک که پول . گرفت یم

. در ردیگ یممعیار ارزش بودن نیز بر عهده  عنوان بهماهیت تبادلی دارد، بلکه نقشی  تنها نهدر این تعریف پول 

 هر جیز  که  ردیگ یمکاال و خدمات قرار  دهندگان ارائه رشیپذ موردپول تنها زمانی  کنار این دو ویژگی، یک

خود را برطرف  ی ندهیآرا دریافت کرده، بتواند ترجیحات  پول آن ،عرضه کاال و خدمات یازا دراقتصادی که 

نییز  در آینده  ها دکنندهیتولترجیحات  یکنندگ برطرفبرای حفظ قدرت  یا لهیوس ستیبا یمنماید. پس پول 

پیس از جنیگ    سنجی و زایش پول غالب بر نحوه اعتبار یها یتئورباشد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی 

در مورد پول  1فردریش آگوست فون هایک ،مطرح اتریشی اقتصادداندیدگاه  تر قیدق، به بررسی دومجهانی 

این دیدگاه به پول را با ایده ساتوشی ناکیاموتو ییا همیان     یها شباهت و ها تفاوتو سعی شده است  پرداخته

 آشکار سازد. بیت کوین

 3گراییکنزین و 2کنفرانس برتون وودز

و بیه   کنفرانس برتون وودز در شیهر نیوهمپشیایر   ،هنوز جنگ دوم ادامه داشت که یدرحالو  1944در ژوئیه 

از نتایج این کنفرانس ایجیاد بانیک جهیانی و    . برگزار شدی برای نظام پولی پس از جنگ، ریگ میتصم منظور

قابیل تعیدیل پیشینهاد     حال نیدرعپول بوده است. در آغاز یک نظام با نرخ ارز ثابت ولی  یالملل نیبصندوق 

  بیر بانک جهانی وظیفه ایجاد تعادل در شرایط کسری و ییا میازاد طیوالنی را     ،در نظام پولی قابل تعدیل. شد

طال بود که جایگزین نظام پایه طال شده بود. آمریکیا  -یک نظام پایه دالر درواقعاین نظام پولی  داشت. عهده

                                                           
1 Friedrich August von Hayek  
2 Bretton-Woods Conference  
3 Keynesianism  
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را در مقابیل ییک   اونس طیال   «یک سی و پنجم»، تضمین کرد هر داشت را در اختیارذخایر طال  دوسومکه 

 .[1]کند دوفروشیخردالر 

 

 

 کنفرانس برتون وودز 1شکل

جهیانی دوم   جنیگ  یها ویرانیباعث رشد اقتصادی بعد از  یخوب بهمیالدی  60تا اواسط دهه این نظام پولی 

 نهاده بنا 4مشهور انگلیسی جان مینارد کینز اقتصاددانغالب در آن دوران بر مبنای تفکرات  یها شهیاند .شد

گذشتگان خود معتقید بیود    برخالف. او دانست یم اشتغالرشد و نرخ دغدغه اصلی اقتصاد را  نزیشده بود. ک

ایین   ،. در دییدگاه او آن اسیت ایجیاد   به متعهدغال کامل در یک اقتصاد برقرار نباشد، دولت اگر وضعیت اشت

 ،. با افزایش تولید که همیان افیزایش تقاضیا بیود    کرد یمعرضه را مشخص  عمومی تقاضا بود که سطح میزانِ

مدافع دخالت دولت در اقتصاد بود. این نظریات و این  . اوقرار گیرداشتغال کامل  درجهت توانست یموضعیت 

ناشی از این جنگ ویران گیر در   یها یخرابکه اقتصاد به دلیل  ،دوم جهانی از جنگشیوه مدیریت پول بعد 

پاسخگوی نیازهای اقتصاد جهانی بود. بیا رشید سیریع اقتصیادی      یخوب به ،وضعیت اشتغال کامل قرار داشت

دالر میورد  -آن دوران و عدم رشد متوازن ذخایر طال، کارایی نظام پولی مبتنی بر طالژاپن و آلمان غربی در 

پیذیری دالر بیه طیال و     نقید   بیه مشکل کمبود ذخایر طیال، اطمینیان    تشکیک کشورهای اروپایی قرار گرفت.

باعث کیاهش شیدید ارزش دالر و همچنیین بیکیاری ناشیی از ایین        ،ها پرداختهمچنین مشکل تعدیل تراز 

 .[2]دبا شکست مواجه ش 1973مالی برتون وودز نهایتا در سال  کارو سازاهش ارزش شد. ک

                                                           
4 John Maynard Keynes  
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 پول بدون پشتوانهنیکسون و شوک ، 5اصالت پول

 طیور  بیه ریچارد نیکسیون  ، 1971در سال  کینز یها شهیاندتوافق برتون وودز و  اقتصادی یها شکستبعد از 

دالییل شکسیت    نیتیر  مهم ازجملهاین  .ل مستقیم طال به دالر را صادر کردلغو قابلیت تبدیدستور  جانبه کی

این توافق بود. از آن زمان به بعد سیستم برتون وودز با یک سیستم نرخ ارز شناور بدون پشیتوانه جیایگزین   

. بیه تعرییف   سیت ه یا فیات فاقید هرگونیه ارزش ذاتیی    پول بدون پشتوان تا به امروز نیز برقرار است. کهشده 

نیه دارای   ،شود دولت تولید  توسط ،دولت قانونی شده باشدتوسط  پولی است کهپول بدون پشتوانه  ،تر قیدق

دارای ارزش ذاتیی نیسیت و تنهیا     ؛را داردتبدیل به هیچ کاالی مشخصیی   یتارزش مشخصی است و نه قابل

کینیز شید.    یهیا  شهیاندتئوری اصالت پول جایگزین  1973در سال  .است دلیل استفاده از آن دستور دولت

شیدن   تیر  کوچکبه دخالت حداقلی و  ، معتقداند شدهکه به مکتب شیکاگو معروف  این تئوری دهندگان ارائه

نز کیه  یک برخالف. شود یممنجر  ها متیقاساسا به افزایش  افزایش در عرضه پول اعتقاد دارند ها آن. اند دولت

، استسرعت گردش پول  کاهش افتد یماتفاقی که ، با افزایش نقدینگی و یا مقدار پول در گردشمعتقد بود 

ثابت است و با توجه به اینکه سطح تولید  مدت کوتاهسرعت گردش پول در  مکتب شیکاگو اقتصاددانان ازنظر

منجر به تغیییر در  حجم پول  ی درتغییرهرگونه ، لذا )تنها در این نظریه( برد به سر می اشتغال کامل نیز در

مکتیب   پردازان هینظر نیتر مطرحآمریکایی و از  اقتصاددان 6میلتون فریدمن .گردد یم ها متیقسطح عمومی 

. این بیرخالف عقییده   وجود ندارد مستقیمی ی رابطهبین تورم و بیکاری  بلندمدتکه در شیکاگو معتقد بود 

بیر اسیا     فرییدمن  .دانسیتند  یمی در اقتصیاد   به هیم  مرتبطمعضل  کینزین ها بود که بیکاری و تورم را دو

 شرقی شمال جهت در و کرده حرکت زمان طی 7فیلیپس منحنی ه بود کهرسید نتیجه این بهمطالعات خود 

ارتباط بین نرخ تیورم   دهنده نشانمنحنی فیلیپس ، شود یممشاهده  2که در شکل  طور همان .دیاب می انتقال

 و بیکاری است.

                                                           
5
 Monetarism  

6 Milton Friedman  

Philips Curve 7  
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 منحنی فیلیپس اولیه 1شکل

 

ی نرخ باالها بر این بود که  یدگاه کنزینتورم است. د دهنده نشان 𝜋بیکاری و  ی دهنده نشان U ،در این شکل

بایست نرخ باالتر  می نرخ بیکاری کاهش برای که معنا این به. دارد معکو  ی رابطهاشتغال با نرخ باالی تورم 

فرییدمن در   ازنظیر   برقیرار نیسیت.   بلندمیدت عقیده داشت که این رابطه بیرای  ما فریدمن ا ؛تورم را بپذیریم

 جامعه بدون در نظیر داشیتن آثیار پدییده    که در آن  شود یممنجر به توهم پولی انتظارات تورمی  مدت کوتاه

شیده   تیر  ثروتمنید  کنید  یمفکر  ، صرفاً با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود،قدرت خرید در کاهش زایش پول

 .[3]است

 زدایی از پول و فون هایکملیت

گرایی، اندیشیه غالیب    های سوسیالیستی و دولت دورانی گذراند که اندیشه از عمر خود را در   فون هایک نیمی

 ارائه داد.  8«زدایی از پول ملیت»در کتاب  دیدگاه خود را در رابطه با پول کیها 1978. در سال زمانه بود

                                                           
8 Denationalization of Money   
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 یش آگوست فون هایکرفرد 3شکل 

آدام  یهیا  شیه یاندانحصار ایجاد پول باید از دولت به بازار آزاد منتقل شود. او با اسیتناد بیه   او معتقد بود که  

، پیشینهاد داد کیه   شود یماجزا  بازار باعث افزایش کارایی  ی همه که معتقد بود ترجیحات شخصیِ 9اسمیت

او  .[4]دارنید  راتوانایی حفظ قدرت خرید بیشتری  ها پول ،با ایجاد رقابت خلق کرد. متمرکزریغپول  توان یم

حیل   راه  کیی مین بیرای ییافتن     یدیی ناامدر »: سدینو یم «زدایی از پول ملیت» در مقدمه کتاب مشهور خود

یافتن راهی برای جلیوگیری از تیورم و زاییش    )اتفاق ممکن است  نیتر سادهسیاسی برای مشکلی که به نظر 

 ی که بعدها نتوانستم اغوا یا دهیا ؛کردم پیشنهادی را مطرح نمودم شرکتپول( در کنفرانسی که سال پیش 

 خیاطر بیه   تنهیا  نیه  ،مشکل اقتصیاد اسیت   نیتر مهممشکلی که به نظرم  ؛در آن را در خود کنترل کنم نهفته

تیورم   دلییل  به درازمدت، بلکه به دلیل بیکاری و رکودی که در گیرند شکل میکه با تورم  ییها رنجو  ها انیز

و زاییش   یساز اعتباردر  ،دولت شده تیتثباصلی ایده هایک این بود که انحصار  ی هسته .[5]«شود یم ایجاد

 دولیت  خیود  یهیا  پیروژه مالی  نیتأمبردن کسری بودجه و یا  نیاز بسازی گروهی خاص،  ثروتمندپول برای 

 .[6]کشد یمحق این انحصار طبیعی برای دولت را به چالش  ،اقتصادی موجود یها بحرانو  شود یماستفاده 

 .به دست گربه است شیرانتخابی مانند سپردن کوزه  ،رها کردن قانون در دست حاکمانهایک معتقد بود که 

پایان یابد و یک نظام خلق پول مبتنی بر بازار آزاد کیه   سرعت بهبر پول باید  ها دولتاو عقیده داشت انحصار 

 :در منظر هایک دو ویژگی اساسی دارد شده عیتوز. اما این قدرت شودکامال رقابتی است جایگزین آن 

 آزاد خواهند بود. ،خصوصی برای ایجاد پول به هر میزان و ورود به بازار یها پولخالقان  (1

 این ارزها کامال مختار خواهند بود.شهروندان برای انتخاب هرکدام از  (2

                                                           
9 Adam Smith  
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پاییه طیال    نظیام   بیه . بازگشیت  کننید  منتشرخود را  یها پولبه هر میزان که خواستند  توانند یمنیز  ها بانک

رقابت بیرای   از نظر او بود اما ناکارآمدی نظام مبتنی بر طال نیز بر همگان آشکار بود. ها یشیاترپیشنهاد اول 

 .[6]نخواهد بود طور نیااما برای پول ؛ هر خدمات و کاالیی منجر به ارزان شدن آن خواهد شد

 شیده   پنهیان زیرا که جیذابیت آن در پشیت قیدمتش    ؛ پول تنها چیزی است که رقابت ارزانش نخواهد کرد"

 "است.

 هایک در عمل ، ایده فونبیت کوین

 .باشند یمفون هایک  نظر  موردیک نمونه عملی برای پول رقابتی  رمز ارزها

 نوربرت اف.توفال

  با طیشرااما ؛ دیرس یمبه نظر  ممکن ریغ ،بر پول ها دولتدر ابتدا ایده پول رقابتی با توجه به انحصار تاریخی 

، اولین ها بانکو کاهش اعتماد مردم به  2008. در بحران مالی تغییر کرد یکل بهتوجه به گستردگی اینترنت 

رمز ارز مختلف در بازار برای  1500 تاکنونرمز ارز تاریخ یعنی بیت کوین اعالم موجودیت نمود. از آن زمان 

 .کنند یمجایگاه بهتر رقابت 

نیو  آزمایشیگاه بیرای رقابیت     ، ییک  انید  مانیده حداقل تاکنون خارج  ،ها دولتاز کنترل  رمز ارزها که ییازآنجا

 محرکیه ی رویننتیجه گرفت که ایده نظری هایک،  توان یمارزهای خصوصی در حال ایجاد است. در حقیقت 

 یکل بهاین است که با تصور مردم از پول  شود یم رمز ارزها. چیزی که باعث جذابیت باشد یماصلی رمز ارزها 

 رفتهیپذیک ارز  عنوان بهبیت کوین  اعتبار سیاسی دولتی را ندارد. یامثل طال و  یا پشتوانههیچ  ؛تفاوت دارد

 .[7]بیت کوین را تعریف دقیقی از فیات مانی یا پول بدون پشتوانه در نظر گرفت توان یماست.  شده 

 یریگ جهینت 

توانید نقشیی واقعیی در     افزایش عرضه پول میها معتقد بودند  ه در ابتدای مقاله ذکر شد کینزینک طور همان

. از گرفتنید  یمی نسبت بین زایش پول و نرخ بیکاری را خطی در نظیر   ها آن. ایفا کنداشتغال و سرمایه مردم 

تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را  هایک، نه منظر

پیول   .دنی ده قرار میی  ریتأثنماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت  یدر سیستم اقتصادی پیدا م

دهد. این  قرار می ریتأثساختار زمانی تولید تحت تغییر قیمت کاالها و خدمات و همچنین  ی لهیوس بهرا  بازار

ای  ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کاالهیای مصیرفی بیه تولیید کاالهیای سیرمایه       فزاینده طور بهامر 

کنندگان از دوره حال بیه   تغییر در ترجیحات مصرف لهیوس بهچراکه  ؛پایدار نیستند ها صیتخص. این گردد می

بیدین ترتییب ارتبیاط     به عبارتی به عقیده هایک بحران بازخواهد گشت.اند.  آینده حمایت و پشتیبانی نشده
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 مخالف بودها  کینزین ی از حالت معکو  بیرون خواهد آمد. او با این عقیده بلندمدتبین بیکاری و تورم در 

بیا   تقاضا به اشتغال کامل رسید و هرگونه مشیکل ناشیی از ایین سیاسیت را     ی توان با هدایت آگاهانه که می

حق انحصاری طبیعی کنترل و خلق پول را به دولیت   توان ینمبا این دیدگاه دیگر  .کنترل بیشتر درمان کرد

 .بر پول قائل بود را به چالش کشیدهایک با این تئوری حق انحصار طبیعی که دولت برای خود  داد.

هرچنید نگارنیده تنهیا در     .بر ایده هایک و آزمایشگاه عملی آن یعنی بازار رمز ارزها نقدهایی نییز وارد اسیت  

 اقتصیاددان چیارلز کینیدلبرگر    غ هایک رفته است.ادر پشت رمز ارزها به سر موجود ایده نظری یوجو جست

داری  گیر بانیک  ه اکی معتقدند  یا عدهدر تاریخ اتفاق افتاده است. از این منظر  زیچ همهعقیده دارد که  مطرح

 نهیاد   کیی معتقدند که عدم کنترل  یا عدهاز سویی دیگر  .شد یمبه اجرا گذاشته  نیااز آزاد مطلوب بود پیش

نقشیی کیه    نیتیر  مهیم امیا  ؛ شود یم ها یبردار کالهو  ییشو پولمرکزی بر انتشار و گردش پول باعث افزایش 

روپاشیی  جلیوگیری از ف  یآخرین قرض دهنده برا عنوان به، نقشی کند یمبازی  گر کنترلنهاد  عنوان بهدولت 

 رود. ارزهای رقابتی این نقش از بین میکامل اقتصاد در بحران است که در فضای 

بسیار زود  ها آنبا توجه به نوپا بودن بازار  رمز ارزها ییآ کاردر پایان، نگارنده معتقد است هنوز برای قضاوت  

نشان دهید کیه چقیدر     تواند یموجود دارد. تنها زمان  رمز ارزهابسیاری بین ایده هایک و  یها شباهتاست. 

 بازار ارز آزاد رقابتی هایک قابل تحقق است. رویای
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